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O BT22 é um tocador de MP3, o usuário poderá pressionar o botão e selecionar o
menu interno
Tela TFT de 1,8” de 128 por 160
Suporte aos formatos de áudio: MP3, WMA e WAV
Suporte à cartões Micro SD
Suporte à função de visualização de imagens em alta definição dos tipos JPEG e
BMP
Suporta gravação por microfone
Suporta ajuste de brilho
Ótimo timbre, com suporte a efeito de equalização surround em 3D e equalização
personalizada.
Supora vários idiomas
USB 2.0 de alta velocidade
Suporta a função de E-book (Livros eletrônicos)
Suporta pedômetro (conta passos, calcula distâncias, velocidade e calorias)
Suporta cronômetro

Funções dos Botões:

“

1. gar/desligar ou bloquear/desbloquear
2. Tomada para auscultadores
3. Tomada Micro USB
4. “+”: Volume + e mover para cima
5. “<“ : Anterior Toque longo “<“: Reprodução em retrocesso rápido
6. “-”: Volume + e mover para baixo
7. “>”: Seguinte,Toque longo “>”: Reprodução em avanço rápido
8. “o”: Confirmar/Entrar no menu secundário, reproduzir e colocar em pausa
9. “M”: Toque suave: Sair para o menu superior/Voltar
10. Ranhura para o Micro SD

Funcionamento através do toque táctil:
Como o teclado táctil é sensível, é muito importante que o utilizador toque nas teclas da
forma correcta. Siga as instruções de utilização abaixo indicadas:
Correcto

Incorrecto

Recarregando o aparelho
O aparelho poderá ser recarregado ao conectar o cabo USB no seu PC. Um ícone será
exibido no lado direito durante a recarga.
Primeiro ligue o seu PC, e então conecte o aparelho no seu PC utilizando o cabo USB.

Menu principal
Quando o aparelho estiver ligado, existirão 9 menus dentro do menu principal. Selecione
o ícone na tela para confirmar a sua escolha.

Opções disponíveis:
Música: Selecione essa opção para escutar músicas.
Fotos: Selecione essa opção para navegar e ver imagens.
Configurações: Selecione essa opção para mudar as configurações do sistema.
Explorador de arquivos: Selecione essa opção para ler os arquivos no seu aparelho.
Texto: Selecione essa opção para ler arquivos de texto.
Gravador: Selecione essa opção para fazer gravações com o microfone interno.
Hora: Selecione essa opção para calcular o tempo
Passos: Selecione essa opção para calcular os seus passos enquanto estiver
caminhando ou correndo.
Bluetooth: Selecione essa opção para entar nas configurações de Bluetooth.

Música
Toque o botão Ligar no menu principal para acessar a tela de reprodução de música.
A. Menu interno durante o estado em reprodução
Selecione a música no menu principal, toque o botão Ligar para confirmar a seleção e
entrar no menu interno de música que inclui: Todas as músicas, Artistas, Álbum, Gênero,
Listas de Pastas, GRAVAR ARQUIVO, Meus Favoritos, Atualizar Medialab, Reprodutor
de Breakpoint.
O dispositivo permite utilizar letras de música que tenham o mesmo nome que o arquivo
de MP3. Por exemplo, o nome do arquivo de música é “musica.mp3” e o nome do arquivo
LRC é “musica.lrc”, e ambos estão na mesma pasta.

B. Enquanto estiver reproduzindo uma música, você poderá pressionar o botão Ligar
para interromper ou restaurar uma reprodução.

Fotos
Dentro do menu principal, escolha Foto e toque o botão ligar para o modo Foto, então
escolha a imagem e toque o botão ligar para visualizar o arquivo da imagem.
No menu principal da imagem, toque o botão M para sair da visualização do arquivo de
imagem.

Configuração
Escolha e toque Configurações no menu principal para acessar o menu interno de
configurações que inclui: Configurações de Hora, Música, Rádio, Gravador, Tempo de
Reprodução Automática, Tela, Sistema, Idioma e Perfil de Perfil do Pedômetro.
O usuário poderá selecionar o item para mudar para suas configurações desejadas.

Explorador de Arquivos
Escolha e toque Explorador de Arquivos no menu principal para acessar a tela de
explorador de arquivos, e então escolha o arquivo de música, imagem e gravação para
tocar.

Textos
Escolha e toque Texto no menu principal para acessar a tela de textos, e então escolha o
arquivo de texto para ler o seu livro eletrônico.

Gravador
Toque Gravador no menu principal para entrar no modo Gravador
Selecione Gravador no menu principal, toque ligar para começar a gravar ou pausar uma
gravação e toque o botão “M” para salvar o arquivo da gravação.

Tempo
Selecione Tempo no menu principal para acessar a tela do cronômetro, então toque o
botão ligar para começar a medir o tempo, e quando tiver terminado toque o botão ligar
para terminar. Toque o botão M para começar uma nova medição de tempo.

Contador de Passos
Toque passos no menu principal, então toque o botão ligar para ativar o pedômetro, e
depois que ele estiver funcionando, toque o botão ligar para iniciar uma nova contagem.
Quando estiver utilizando o pedômetro, o pressionamento do botão M entrará no menu
interno do pedômetro, que inclui: Histórico, Caminhar, Correr.

Bluetooth
Escolha e toque Bluetooth no menu principal para acessar a tela de Bluetooth.
Depois de acessar o menu do Bluetooth, ele será automaticamente ativado e buscará por
dispositivos de Bluetooth. Os dispositivos de Bluetooth serão exibidos na LISTA DE DISP.
EMPARELHADOS. Escolha então o dispositivo para se conectar.
Ligando e desligando a função de Bluetooth: Toque os botões “ANT” e “Seguinte”;
Buscar dispositivos de Bluetooth: Mantenha o botão “Seguinte” pressionado;
Remover um dispositivo de Bluetooth: Mantenha o botão “M” pressionado;

.

Esse símbolo certifica que o BT22 está em conformidade com:
Diretiva do conselho EMC de 2004/108/EC:
Padrões aplicáveis:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
Diretiva do conselho R&TTE de 1999/5/EC:
Padrões aplicáveis:
Artigo 3.1a) EN60065 :+A1 :2006+A11 :2008+A2：2010+A12 : 2011
EN62479:2010
Artigo 3.1b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011 -09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
Artigo 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
Fabricado na China
Para mais informações visite a nossa página da internet
www.mpmaneurope.com

